
CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

VAS SANG IFRS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP



 Hiểu được nhu cầu chuyển đổi

báo cáo tài chính của doanh

nghiệp.

 Đánh giá ảnh hưởng của IFRS

vê ̀ báo cáo tài chính, các vấn để

chu ̉ yếu và các hành động.

 Áp dụng IFRS vào báo cáo vào

báo cáo tài chính.

 Lập chương trình chuyển đổi

báo cáo sang IFRS theo nhu cầu

cụ thể của từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU

Phần I: Đánh giá ảnh hưởng của IFRS lên

báo cáo tài chính

 Hai hệ thống chuẩn mực kế toán

 Các yêu cầu chấp hành theo hai hệ thống.

 Những yêu cầu khi chuyển đổi báo cáo từ hệ

thống VAS hiện hành.

 Ảnh hưởng cơ bản của việc chuyển đổi đén

báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của

Doanh nghiệp.

Phần II: Xác định và định lượng các khác

biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam

VAS và IFRS

 Sự tương đồng khác biệt cơ bản về báo cáo tài

chính của hai hệ thống.

 Các chuẩn mực cơ bản và trọng yếu của hệ

thống IFRS.

 Các bút toán điều chỉnh cho các giao dịch theo

hệ thống chuẩn mực IFRS.

Phần III: Thực hành chuyển đổi báo cáo

tài chính

 Tập hợp các bút toán điều chỉnh khi lập một

báo cáo theo chuẩn mực quốc tế.

 Xây dựng một báo cáo tài chính theo chuẩn

mực IFRS từ báo cáo tài chính dựa trên chuẩn

mực VAS của doanh nghiệp

 Nâng cao chất lượng việc báo cáo và quy trình

báo cáo tài chính.

NỘI DUNG

 Trong xu thế hội nhập kinh tế

toàn cầu, thì việc áp dụng IFRS

đối với các doanh nghiệp Việt

Nam là yêu cầu cần thiết và

khách quan.

 Theo lộ trình Chiến lược phát

triển kế toán đến năm 2020,

tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ

Tài chính Việt Nam sẽ bắt đầu

áp dụng IFRS từ năm 2018.

 Việc áp dụng IFRS sẽ cải thiện

tính minh bạch và mức độ tin

cậy về thông tin tài chính của

các doanh nghiệp.

 Để đáp ứng nhu cầu đó, doanh

nghiệp cần nâng cao hệ thống

thông tin và chất lượng nhân

sự.
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